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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-GDTrH 
V/v hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ 

chức hỗ trợ học sinh học tập theo 

Công số 339/UBND-KGVX 

 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

                             
Kính gửi:  

     - Các cơ cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; 

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Công văn số 339/UBND-KGVX, ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc cho phép các cơ sở giáo dục và đào tạo không tổ chức dạy 

học tập trung để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra. Theo đó, các cơ sở giáo dục không tổ chức dạy học học tập 

trung từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020. Trong thời gian này, Sở Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hỗ trợ học sinh học tập theo 

hình thức không tập trung như sau:  

1. Các môn học tổ chức hỗ trợ: 

- Đối với cấp Tiểu học: Tập trung chủ yếu vào hai môn Toán, Tiếng Việt. 

- Đối với cấp Trung học: Các nhà trường lựa chọn các môn học phù hợp với 

điều kiện từng nhà trường. 

2. Nội dung kiến thức:  

- Tập trung hướng dẫn học sinh ôn tập những kiến thức chủ yếu ở học kỳ 2, 

năm học 2019-2020.  

- Ngoài nội dung hướng dẫn học sinh ôn tập của nhà trường, các nhà trường 

hướng dẫn học sinh và cha mẹ học sinh truy cập vào các trang website sau: 

hocmai.vn, vio.edu.vn, itrithuc.vn để ôn tập, thực hành; đồng thời hướng dẫn cha mẹ 

học sinh theo dõi việc học của con mình. 

3. Hình thức hướng dẫn học sinh ôn tập: 

- Đối với các trường vùng thuận lợi: Khai thác, ứng dụng hệ thống viễn thông 

để chuyển nội dung ôn tập đến học sinh (đối với cấp Trung học) và cha mẹ học sinh 

(Đối với cấp Tiểu học). 

- Đối với các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Nhà 

trường in ấn nội dung ôn tập rồi chuyển đến từng học sinh (Ví dụ: Nhà trường phân 

công giáo viên phụ trách chuyển đến từng học sinh ở thôn, làng; trong trường hợp 

học sinh không có mặt buổi đó, thì giáo viên nhờ học sinh khác nhận thay…). 
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-  Tùy thuộc vào điều kiện, các nhà trường thực hiện số lần chuyển nội dung 

ôn tập đến học sinh và thu nhận/theo dõi kết quả thực hiện việc ôn tập của học sinh 

cho phù hợp. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Kiểm tra việc tổ chức thực hiện đối với các trường 

trực thuộc Sở. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố: Triển khai Công văn này 

đến cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý; đồng thời kiểm tra việc tổ chức thực hiện 

đối với các trường trực thuộc. 

- Các nhà trường: Chỉ đạo các tổ chuyên môn/nhóm chuyên môn xây dựng nội 

dung kiến thức ôn tập; khi học sinh đi học lại, nhà trường tổ chức kiểm tra nội dung 

kiến thức đã ôn tập để lấy điểm của môn học ứng với cột điểm phù hợp. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung 

của Công văn này./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Bộ GDĐT (thay b/c); 

- TT Tỉnh ủy (thay b/c); 

- UBND Tỉnh (thay b/c); 

- Các Thành ủy, Huyện ủy (p/hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (p/hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (theo dõi, chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Đoàn Thành Nhân 
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